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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 24/1-18 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Alf Johansen, Kasper Remmen, Annette Thromsholdt, Maria Baunbæk, 
Jens Bischoff, Lars Bo Køppler 

Afbud: Charlotte Breinholdt, Martin Olsen, Helle Jensen, Jacob Zeuthen, Camilla 
Nørskov, Stig Hirsbak, Sofie Buch, Jesper Johansen 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Resultat af studentertilfredshedsundersøgelsen 
4. Diskussion om indholdet på den lokale del af den nye studieordning for 

miljøteknologuddannelsen 
5. AU udbud forår 2018 
6. Nyt fra studerende 
7. Diverse 

 
 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 Miljøteknologuddannelsen har haft 
en god fremgang siden sidste års 
studentertilfredshedsundersøgelse. 
Der har været arbejdet med flere 
forskellige tiltag for at øge 
studentertilfredsheden, f.eks. øget 
fokus på jobtyper efter endt 
uddannelse.  

Miljøteknologuddannelsen har nu 
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igen den anden højeste score på 
Cphbusiness. 
På første pladsen ligger 
laborantuddannelsen 
Rapporten sendes med referatet 

4 Der er enighed om at de nationale 
fagelementer dækker godt og bredt.  

Der er fortsat positiv stemning for 
udvikling af to ”linjer” på 3. sem., 
som de studerende kan vælge 
imellem. 1 linje inden for 
prøvetagning og 1 linje inden for 
virksomhedens miljøarbejde. Hvor 
begge er uddybende og mere 
dybdegående end de indledende 
nationale fagelementer inden for 
samme emne.  

Af emner, som pt. ikke er nævnt i 
de 6 nationale fagelementer blev 
foreslået GIS, håndtering af Big 
Data og sprogkundskaber inden for 
engelsk (specielt fagudtryk).  

Der arbejdes i foråret videre med de 
lokale fagelementer, og udkast til 
disse fremsendes så vidt muligt 
inden næste møde. 

 

  

5 Der udbydes 3 AU moduler i foråret; 
Ressourcer – affald og genbrug, CSR 
og cirkulær økonomi samt 
Arbejdsmiljø.  

I foråret arbejdes der på at få 
”solgt” uddannelsen til 
virksomheder, ved at tage på besøg 
hos forskellige virksomheder og 
fortælle om uddannelsen.  

 

 

 

 

6 Ikke til stede   
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7 Der er ønske om at se 
beskæftigelsesundersøgelserne for 
miljøteknolog. Kommer til næste 
møde. 

  

 


